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SAM DE WILDE
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F OTO

NEKO

Als het van de Antwerpse galerie
Ibasho afhangt, hoort niet alleen
het wereldwijde web katten toe, maar mag
de harige viervoeter ook wellustig spinnend
de kunstwereld veroveren. Een nieuwe
groepstentoonstelling over katten in Japan
maakt deel uit van The Neko Project, een
fotografieproject rond ’s werelds
geliefdste huisdier.

LAUREL & HARDY
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F E ST I VA L

STRANGELOVE

Het Strangelovefestival stelt
gangbare maatschappelijke normen
over gender en seksualiteit in vraag, maar
niet per se via enquêtes. Het creatieplatform
voor makers die onder andere werken rond
de politieke en maatschappelijke status van
holebi’s en transgenders toont vuile
filmpjes, installeert een darkroom en
organiseert queer kermisspelen.

Van 1/6 tot 4/8 in galerie Ibasho (Antwerpen).

Weinig filmsterren wisten even
lang harten en lachspieren te
beroeren als Stan Laurel en Oliver Hardy. De
dikke en de dunne maakten destijds zonder
noemenswaardige problemen de overstap
naar de geluidsfilm en doen meer dan
tachtig jaar later nog steeds nieuwe
generaties schuddebuiken. Cinematek
bewijst dat er in hun oeuvre lang niet alleen
met slagroomtaarten gegooid werd.

ibashogallery.com

Van 1/6 tot 31/8 in Cinematek (Brussel). cinematek.be

strangelovefestival.be
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FILM

EXPO

RIA PACQUÉE

Op 6/6, 7/6 en 8/6 in cultuurhuis Het Bos (Antwerpen).
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ST R I P

HUGO PRATT

Wat doet een performancekunstenaar in een beeldentuin? Zichzelf
tentoonstellen, tiens. De Belgische
kunstenares Ria Pacquée gebruikt al sinds de
jaren 70 haar lichaam als haar voornaamste
werkmateriaal. De hele zomer lang resideert
ze op het eilandje in de parkvijver van het
Middelheimmuseum, waar ze nieuwe
performances en installaties laat zien.

Vandaag dromen kinderen wellicht
van een leven als influencer, maar als ze ooit
droomden van een carrière als matroos, dan
is dat voornamelijk te danken aan Hugo
Pratt, de Italiaanse striptekenaar die
wereldberoemd werd als de schepper van
zeeman Corto Maltese. De Fondation Folon
toont een zestigtal aquarellen en originele
platen met dromen als verbindend thema.

Tot 22/9 in het Middelheimmuseum (Antwerpen).

Tot 24/11 in de Fondation Folon (Terhulpen).

middelheimmuseum.be

fondationfolon.be
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